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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 
3. Zpracování teoretické části A - výborně 
4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 
8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 

Předkládaná diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a z pohledu vedoucího práce 

splnila Bc. Iva Frolková všechny požadavky kladené na závěrečnou práci tohoto typu. 

Kladně hodnotím zejména zájem studentky o studovanou problematiku a její samostatnost 

při experimentální části práce. Samotné provedení zátěžových testů a následné 

mikrobiologické analýzy jsou velmi pracné a nesou sebou potřebu zpracování nemalého 

množství dat.  Studentka zvládla data přehledně zpracovat a vyvodit z nich patřičné závěry. 

Práce byla posouzena systémem Theses a jedná se o původní práci, ve které jsou použité 

literární zdroje řádně citovány.  

Diplomovou práci Ivy Frolkové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A-

výborně. 
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